
UCHWAŁA NR X X I I / 132/ 2020 
RADY M I E J S K I E J W SZYDŁOWIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie realizacji przez Gminę Szydłów Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, 
poz. 1818, poz. 2473) w związku z Programem "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. l.Rada Miejska w Szydłowie wyraża zgodę na przystąpienie przez Gminę Szydłów, zwaną dalej 
„Gmina" do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego 
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa" - edycja 
2020, zwanego dalej „Programem". 

2. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana w Gminie w formie świadczenia w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej, usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowane 
do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
nie korzystających z innych form usług. 

§ 2. 1. Limit bezpłatnej opieki wytchnieniowej, o której mowa § 1 pkt 2 oraz zasady korzystania z odpłatnej 
opieki wytchnieniowej po wykorzystaniu limitów określa Program. 

2. Koszt realizacji w Gminie Szydłów jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 
dziennego będzie analogiczny do kosztów usług opiekuńczych realizowanych na terenie Gminy Szydłów, tj. 
17 zł brutto przy usłudze opiekuńczej oraz 34 zł brutto przy specjalistycznej usłudze opiekuńczej. 

§3 . 1. Program będzie realizowany przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. 
Rynek 2, 28-225 Szydłów. 

2. Termin realizacji Programu obejmuje okres od dnia podpisania umowy przez Gminę z Wojewodą 
Świętokrzyskim do dnia 31 grudnia 2020 r. 

§ 4. 1. Całkowita wartość Programu wynosi 43.200,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 
dwieście i 00/100), w tym: 

a) wsparcie finansowe z Solidarnościowego Funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynosi 34.560,00 zł 
(słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt i 00/100) + koszt obsługi programu 
345,60 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści pięć i 60/100), 

b) wkład własny Gminy wynosi 8.640,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset czterdzieści i 00/100). 

2. Wkład własny Gminy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, zostanie pokryty z budżetu Gminy na rok 2020. 

§ 5. Przyznanie usług następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 



§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Katarzyna Skuza 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXII/132/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 czerwca 
2020 r. w sprawie realizacji przez Gminę Szydłów Programu "Opieka 

wytchnieniowa"- edycja 2020 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w marcu 2020 r. ustanowiło 
Program „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020. Program ten stanowi kontynuację 
Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, który jest realizowany na podstawie 
ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2192 z poźn. zm.). Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie 
członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub 
zapewnienie czasowego zastępstwa. Głównym celem Programu jest wsparcie 
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami, 

równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy 
w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w realizowane w ramach 
ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
Realizatorem tego Programu w Gminie Szydłów będzie Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Program będzie finansowany z Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 80% oraz ze środków własnych Gminy w 20% 
ogólnego kosztu . 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


